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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

KYED BYG ApS
Bakkevænget 3
6000 Kolding
CVR-nr:
Regnskabsår:

30519426
01/01/2014 - 31/12/2014

Bankforbindelse

Saxo Privatbank A/S

Revisor

KROGH & THOMSEN I/S
Trehøjevej 1
7200 Grindsted
DK Danmark
CVR-nr:
19154408
P-enhed:
1014773394
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Kyed Byg ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede
af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 22/06/2015
Direktion

Joachim Kyed Thomsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Selskabet har besluttet at fravælge revision fra regnskabsåret 2015.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet
Til kapitalejerne i KYED BYG ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KYED BYG ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grindsted, 22/06/2015

Lisbeth Jessen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger.
Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode.

Balance
Materielle anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært baseret
på følgende levetid:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 - 8 år
Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.000 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres
på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gældsforpligtelser:
Gælden er medregnet med de nominelle beløb.
Selskabsskat:
Der er i årsrapporten afsat skat med 24,5% af årets resultat reguleret for skattemæssige dispositioner. Der er
afsat eventual skat af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.
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Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

2013
kr.

785.931

525.730

-368.417
-82.805

-514.584
-113.608

Resultat af ordinær primær drift ..........................................................

334.709

-102.462

Andre finansielle indtægter ......................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ..............................................................

6.746
-7.186

3.783
-9.769

Ordinært resultat før skat .....................................................................

334.269

-108.448

Ekstraordinært resultat før skat ...........................................................

334.269

-108.448

-90.000

29.954

244.269

-78.494

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....................................
Overført resultat .......................................................................................

100.000
144.269

0
-78.494

I alt ...........................................................................................................

244.269

-78.494

Bruttofortjeneste/Bruttotab ..................................................................
Personaleomkostninger ............................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ........

Skat af årets resultat .................................................................................
Årets resultat ...........................................................................................

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................

2014
kr.
60.142

2013
kr.
111.052

Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................

60.142

111.052

Deposita ...................................................................................................

2.400

2.400

Finansielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

2.400

2.400

Anlægsaktiver i alt .................................................................................

62.542

113.452

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Andre tilgodehavender .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

252.013
260.207
47.040

176.965
132.022
9.200

Tilgodehavender i alt .............................................................................

559.260

318.187

Likvide beholdninger ...............................................................................

244.448

131.206

Omsætningsaktiver i alt .........................................................................

803.708

449.393

Aktiver i alt .............................................................................................

866.250

562.845
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Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
125.000
202.768
100.000

2013
kr.
125.000
58.499
0

4

427.768

183.499

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

187.201
60.000
191.281

189.482
0
189.864

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

438.482

379.346

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................

438.482

379.346

Passiver i alt ...........................................................................................

866.250

562.845

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................

CVR-nr. 30519426

Side 11 af 12

Noter
1. Personaleomkostninger

Lønninger
Udgifter til social sikring

2014
kr.

2013

362.520
5.897
368.417

501
14
515

tkr.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Inventar u/kr. 12.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tab ved salg af driftsmidler
Leasing

2014
kr.

2013

2.800
50.910
0
29.095
82.805

33
46
7
27
113

2014
kr.

2013

30.000
60.000
0
90.000

-23
0
-7
-30

tkr.

3. Skat af årets resultat
Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

Regulering skatteaktiv
Skat af årets indkomst
Regulering tidligere år
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4. Egenkapital i alt

Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Selskabskapital
kr.

Overført
resultat
kr.

Forslag til
udbytte
kr.

125.000
0
125.000

58.499
144.269
202.768

0
100.000
100.000

I alt
kr.
183.499
244.269
427.768

Joachim Kyed Holding ApS ejer over 5% af selskabskapitalen.
Selskabskapitalen er uændret siden stiftelsen.

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Selskabets hovedaktivitet er at forestå byggeri af enhver art samt andre dermed efter direktionens
skøn beslægtede formål.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasingaftale

Andre forpligtelser:
Selskabet indgår i sambeskatning og kan ifalde hæftelse herfor.
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2014
kr.

2013

128.100

31

tkr.

